
P O D M I E N K Y  S Ú Ť A Ž E 

k  

obchodnej verejnej súťaži (ďalej ako „súťaž“) podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník (ďalej ako „Obchodný zákonník“) 

 
Táto súťaž nie je verejným obstarávaním podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoVO“) a nezakladá práva a povinnosti vyplývajúce 
zo ZoVO. 

 
 

VYHLASOVATEĽ: Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. (v texte aj ako SE-ES) 
 Mlynské nivy 47 
 821 09 Bratislava 2 
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vložka 
číslo:  56534/B; 
 IČO: 44 553 412, DIČ: 2022762621, IČ DPH: SK2022762621 
   
ČÍSLO SÚŤAŽE: SEES-GAS-01-11/2020 

NÁZOV SÚŤAŽE: “Dodávka plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku“ 

LEHOTA NA PODÁVANIE PONÚK:     18.12.2020 

LEHOTA NA OZNÁMENIE VÝSLEDKOV VYHODNOTENIA PONÚK:  4.1..2021 

LEHOTA NA OZNÁMENIE O UKONČENÍ SÚŤAŽE:    20.1.2021 

 

1. ADRESA VYHLASOVATEĽA A ÚDAJE O KONTAKTNEJ OSOBE 
 

Vyhlasovateľ: 

Poštová adresa: Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 

 Mlynské nivy 47 

 821 09 Bratislava 2 

Webové sídlo: https://energetickesluzby.sk 

Kontaktná osoba: 

Meno: Igor Ondrejovič 

Telefón: + 421 910 673 395 

  

E-mail: igor.ondrejovic@seas.sk 

Navrhovateľ:  
Subjekt predkladajúci ponuku na základe Žiadosti o predloženie ponuky v súlade s týmito 
podmienkami súťaže. 
 
 
 
 
 

https://energetickesluzby.sk/
igor.ondrejovic@seas.sk


2. PREDMET SÚŤAŽE 

2.1. Predmet súťaže:  

Dodávka plynu na domácom bode v roku 2022 a 2023, s možnosťou predĺženia pre rok 2024 a opciou 
na navýšenie dohodnutého množstva plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a prevzatím 
zodpovednosti za bezpečnosť dodávok plynu. 

2.2. Podrobné vymedzenie predmetu súťaže: 

Navrhovateľ musí predložiť ponuku na celý predmet súťaže. Podrobné vymedzenie predmetu súťaže, 
vrátane špecifikácie očakávaných podmienok a predpoklad odberu plynu, je uvedené v Prílohe č. 2 
“Špecifikácia predmetu súťaže“ týchto podmienok súťaže. 

3. MIESTO A TERMÍN DODANIA/PLNENIA PREDMETU SÚŤAŽE 

3.1. Miesto dodania / plnenia predmetu súťaže: 

Miesto plnenia (Domáci bod) - súhrnný virtuálny bod súbor všetkých bodov pripojenia medzi 

prepravnou sieťou a distribučnou sieťou a zásobníkmi na vymedzenom území podľa vyhlášky č. 
24/2013 Z. z. §2 b) bod 18 v platnom znení 

3.2. Termín dodania predmetu súťaže: 

Od 1.1.2022 (začiatok fyzickej dodávky od 6:00 hod. SEČ v súlade  s definíciou plynárenského dňa 
podľa  podľa vyhlášky č. 24/2013 Z. z. §2 b) bod 10 v platnom znení) 

4. ZMLUVA A PODMIENKY PLNENIA 

4.1. Na zabezpečenie plnenia predmetu súťaže podľa bodu 2 budú uzatvorené v súlade s §22 ods. (9) 
a §47 a násl. zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení Zmluva o dodávke plynu, Zmluvu o 
prenesení zodpovednosti za odchýlku a Zmluva prenesení zodpovednosti za zabezpečenie 
štandardu bezpečnosti dodávok plynu a Zmluva o zabezpečení oznamovania údajov podľa 
REMIT. Navrhovateľ môže predložiť aj návrh jednej zmluvy, ktorej predmetom budú všetky 
plnenia, ktoré vyplývajú z vyššie uvedených samostatných zmlúv.  

4.2. Prílohou zmluvy budú Všeobecné podmienky súťaže SE-ES (ďalej len „VPS“), ktoré tvoria Prílohu 
č. 1 týchto podmienok súťaže, a ďalšie prílohy uvedené v nasledujúcich bodoch týchto podmienok 
súťaže, prípade prílohy doplňujúce a špecifikujúce parametre zmluvy. Akékoľvek zmeny alebo 
doplnenia návrhu zmluvy alebo návrhy na zmenu VPS zakladajú právo vyhlasovateľa takéto 
zmeny alebo doplnenia odmietnuť. Odchylne od ustanovení vo VPS, celková výška zmluvných 
pokút bude obmedzená na 100 % ceny predmetu súťaže. V prípade rozporu VPS a týchto 
podmienok súťaže, má prednosť znenie týchto podmienok súťaže. 

4.3. Na Navrhovateľa podľa týchto podmienok súťaže sa vzťahujú všetky definície, ustanovenia 
a podmienky VPS vzťahujúce sa k protistrane označenej vo VPS ako uchádzač. 

4.4. Ak podmienky súťaže neustanovujú inak, znenie návrhu zmluvy je považované za konečné 
a  úspešný navrhovateľ je povinný uzatvoriť zmluvy v znení v akom boli návrhy predložené 
bezodkladne po tom ako ho vyhlasovateľ v súlade s bodom 11 vyzve zmluvy/zmluvu uzatvoriť. 

4.5. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia návrhu zmluvy alebo návrhy na zmenu zmluvy sú prípustné 
výlučne na základe súhlasu vyhlasovateľa a súčasne navrhovateľa.  

5. POŽIADAVKY NA NAVRHOVATEĽOV 

Navrhovateľ musí spĺňať podmienky účasti podľa týchto podmienok súťaže. Ich  splnenie  preukáže 
predložením dokladov požadovaných v bodoch 5.1 až 5.3 nie starších ako tri mesiace, ktoré musia byť 
súčasťou ponuky. Navrhovateľ predkladá kópiu dokladu, potvrdenú štatutárnym zástupcom 
navrhovateľa podpisom a pečiatkou spoločnosti. Originál alebo úradne overenú kópiu nie staršiu ako 
3 mesiace musí úspešný navrhovateľ predložiť pri podpise zmluvy. 

5.1. Požiadavky na predloženie dokladov  o bezúhonnosti a spôsobilosti navrhovateľa 
podnikať: 

1) Výpis z registra trestov 
2) Potvrdenie (-nia) príslušného súdu 
3) Potvrdenie Sociálnej poisťovne 
4) Potvrdenie Zdravotnej poisťovne (-í) 



5) Potvrdenie príslušného daňového úradu 
6) Doklad o oprávnení podnikať alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom 

profesijnou organizáciou 
 

Uchádzač  zapísaný  v  zozname  podnikateľov  pre  verejné  obstarávanie,  ktorý vedie Úrad pre 
verejné obstarávanie,  môže  doklady  uvedené v  bodoch  1)  až  6)  nahradiť  predložením úradne  
overenej kópie  platného potvrdenia o jeho  zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa zákona o 
verejnom obstarávaní. 

5.2. Požiadavky na finančné a ekonomické postavenie navrhovateľa: 

Uchádzač predloží doklady, ktorým preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie vo forme: 
 
7) Vyjadrenia banky/bánk, alebo pobočky/pobočiek v prípade zahraničnej banky o 

schopnosti  uchádzača  plniť  finančné záväzky. Vyjadrenie musí obsahovať informácie, 
že: 

 uchádzač nebol za predchádzajúci kalendárny rok 2019 v debete, 

 v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár, 

 jeho bežný účet nebol predmetom exekúcie. 
Výpis z účtu sa za vyjadrenie banky nepovažuje. 
 

8) Finančných údajov, za posledné tri ukončené finančné roky, ktoré navrhovateľ poskytne 
vo forme vyplnenia nasledovnej tabuľky: 

Rok 2017 2018 2019 

Mena    

Ročný obrat    

Zisk pred zdanením    

Celkové aktíva    

Celkové obežné aktíva    

Celkové záväzky    

Krátkodobé záväzky    

Vlastné imanie    

 
Upozornenie: Navrhovateľ uvedie iba tie údaje, ktoré sa ho týkajú ako právnickej osoby (nie 
svojej materskej spoločnosti alebo celej svojej ekonomickej skupiny), a ktoré sú uvedené vo 
výkazoch ročnej účtovnej závierky. V prípade navrhovateľa – skupiny, vyplní navrhovateľ 
vyššie uvedenú tabuľku vždy za člena - právnickú osobu, ktorej zdroje budú na splnenie 
predmetu súťaže použité. 
Pokiaľ vyhlasovateľ má pochybnosti o obsahu uvedených finančných údajov, má právo vyzvať 
navrhovateľa na predloženie dokumentov (súvaha, výkaz ziskov strát a pod.), z ktorých je 
možné overiť poskytnuté informácie. 
Navrhovateľ nespĺňa požiadavky na finančné a ekonomické postavenie, ak z poskytnutých 
finančných údajov za posledný účtovný rok vyplýva: 

 záporné vlastné imanie, alebo 

 že podiel celkových záväzkov na celkovom majetku spoločnosti je viac ako 70% 
a zároveň všeobecná likvidita je menej ako 1,5 [obežné aktíva / krátkodobé záväzky]. 

5.3. Požiadavky na technickú a odbornú spôsobilosť: 

Navrhovateľ spĺňa technicko-organizačné predpoklady na plnenie predmetu súťaže, ak v rámci 
ponuky predloží  informácie a dokumenty v písomnej podobe,  ktorými  preukazuje technickú 
spôsobilosť na zabezpečenie plnenia predmetu súťaže na slovenskom trhu v nasledovnom 
rozsahu: 
9) Platné povolenie na podnikanie v energetike v súlade so zákonom č. 251/2012 Z.z. v 

platnom znení (Zákon o energetike) a to v origináli alebo v overenej fotokópii, 
10) Doklad o skutočnosti,  že navrhovateľ je  subjektom  zúčtovania  odchýlky v súlade so 

zákonom č. 251/2012 Z.z. v platnom znení (Zákon o energetike), predložením čestného 
vyhlásenia o tom, že má  uzatvorenú zmluvu so zúčtovateľom odchýlok, s uvedením 
zmluvného partnera, jeho identifikačných a  kontaktných údajov,  čísla zmluvy a dátumu jej 
uzavretia, 

11) Doklad o schopnosti zabezpečiť kvalitu dodávok plynu počas celej doby trvania zmluvy. 



5.4. Referencie: 

Navrhovateľ predloží referencie (zoznam subjektov a kontakty) o zmluvne zabezpečovaných 

dodávkach plynu v rozsahu predmetu súťaže pre uvedené subjekty a to pre dodávku plynu za rok 2018 

a 2019.   

Navrhovateľ musí zdokladovať veľkosť aktuálneho portfólia v dodávkach plynu na úrovni minimálne 

1,0 TWh/rok 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pozvať uchádzača na osobné stretnutie za účelom preverenia 

požiadaviek kladených na uchádzača a za účelom bližšieho objasnenia predloženej ponuky na plnenie 

predmetu súťaže. 

6. ZABEZPEČENIE PONUKY  

6.1. Vyhlasovateľ vyžaduje v súvislosti s predložením ponuky zloženie zábezpeky v rozsahu a za 
podmienok uvedených v týchto podmienkach súťaže, s viazanosťou počas celej viazanosti 
ponuky v súlade bodom 8.4.12 podmienok súťaže a. 

6.2. Spôsob zloženia zábezpeky: 
vložením finančných prostriedkov na účet vyhlasovateľa 

6.3. Výška zábezpeky 
Zábezpeka je stanovená vo výške 100.000,- EUR. 

6.4. Podmienky zloženia finančných prostriedkov na bankový účet vyhlasovateľa: 

6.4.1. Finančné prostriedky musia byť zložené na účet vyhlasovateľa: 
názov účtu: Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 
číslo účtu: 2626225307/1100 
IBAN:   SK3511000000002626225307 
banka:  Tatra banka, a.s. 
BIC:  TATRSKBX 
variabilný symbol:  SEES-GAS-01-11/2020 

6.4.2. Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet vyhlasovateľa najneskôr v deň uplynutia 
lehoty na predkladanie ponúk. 

6.4.3. Doba viazanosti zábezpeky ponuky poskytnutej zložením finančných prostriedkov na účet 
vyhlasovateľa trvá do ukončenia súťaže, ktoré bude písomne oznámené navrhovateľovi  v 
súlade s bodom 11. 

6.4.4. Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účet vyhlasovateľa, bude navrhovateľ zo 
súťaže vylúčený. 

6.5. Podmienky vrátenia finančných prostriedkov 

6.5.1. Pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk: 
Ak bol navrhovateľ vylúčený alebo ak bola jeho ponuka vylúčená, vyhlasovateľ vráti 
navrhovateľovi finančné prostriedky do 7 dní odo dňa vylúčenia. 

6.5.2. Po uzavretí zmluvy: 
Finančné prostriedky budú úspešnému navrhovateľovi uvoľnené do 7 dní odo dňa 
Uzatvorenia zmluvného vzťahu na predmet súťaže. 

6.6. Finančné prostriedky nebudú vrátené úspešnému navrhovateľovi, ktorý odmietol alebo znemožnil 
po výzve uzatvoriť v súlade s bodom 11 zmluvný vzťah podľa podmienok súťaže. 

7. ZABEZPEČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU NA PLNENIE PREDMETU SÚŤAŽE 

7.1. Vyhlasovateľ vyžaduje na zabezpečenie záväzkov, vyplývajúcich z predloženej ponuky 
a následného uzatvoreného zmluvného vzťahu pre plnenie predmetu súťaže od úspešného 
navrhovateľa predloženie zabezpečenia v rozsahu a za podmienok uvedených v týchto 
podmienkach súťaže. Platnosť zabezpečenia je požadovaná počas celej doby trvania zmluvné 
vzťahu, teda minimálne do 31.12.2023, alebo minimálne do 31.12.2024 v prípade predĺženia 
plnenia predmetu súťaže v súlade s bodom 2.1. 

7.2. Spôsob zabezpečenia: 

 predložením bankovej záruky pri podpise zmluvy 



7.3. Zabezpečované záväzky: 

Vyhlasovateľ požaduje predložiť bankovú záruku na zabezpečenie nasledovných záväzkov 
vyplývajúcich z predmetu súťaže: 

 Plnenie záväzku dodať plyn na domácom bode v roku 2022 a 2023 a v prípade predĺženia 

zmluvy pre rok 2024 

 Plnenie záväzku prevzatia zodpovednosti za odchýlku  

 Plnenie záväzku prevzatia zodpovednosti za bezpečnosť dodávok plynu 

7.4. Výška bankovej záruky Zmluvného vzťahu: 

Banková záruka je stanovená vo výške 250.000,- EUR. 

7.5. Podmienky predloženia bankovej záruky: 

7.5.1. Banková záruka musí byť vyhotovená podľa § 313 až § 322 Obchodného zákonníka 
a požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v týchto podmienkach súťaže.  

7.5.2. Pre vyhlasovateľa je akceptovateľná iba prvotriedna európska banka („ručiteľ“), pri 
ktorej má aspoň jeden z nasledujúcich ratingov:  

 Moody’s – minimálne na úrovni „A3 so stabilným výhľadom”, alebo 

 Standard & Poor´s – minimálne na úrovni „A- so stabilným výhľadom”. 
7.5.3. V záručnej listine vystavenej bankou (Bankovej záruke) ďalej musia byť uvedené: 

 zabezpečované záväzky navrhovateľa v súlade s bodom 7.3, 

 prevzatie zodpovednosti za sumu, na ktorej sa zmluvné strany dohodnú, ručiteľom, 

 záväzok ručiteľa zaplatiť každú sumu v rámci takéhoto ručenia bez zrážok a bez 
skúmania právnych základov, a to hneď po prvej písomnej žiadosti vyhlasovateľa 
najneskôr päť (5) pracovných dní po prijatí žiadosti na účet uvedený na žiadosti, 

 doba platnosti bankovej záruky – min. sedem (7) pracovných dní po ukončení 
zmluvného vzťahu v súlade s bodom 2.1, 

 neodvolateľnosť bankovej záruky navrhovateľom alebo ručiteľom (bankou), 

 nemožnosť uplatnenia námietok banky voči vyhlasovateľovi, 

 označenia „Vyhlasovateľ“ a „Navrhovateľ“ platné pre tieto podmienky súťaže budú 
v texte bankovej záruky primerane a zodpovedajúcim spôsobom nahradené 
v súlade identifikáciou protistrán uvedených v zmluve.  

7.5.4. Zánik bankovej záruky: 

 plnením banky v rozsahu, v akom banka za navrhovateľa poskytla záruku v prospech 
vyhlasovateľa, 

 odvolaním bankovej záruky navrhovateľa na základe písomného oznámenia vyhlasovateľa 
doručeného navrhovateľovi, 

 uplynutím doby platnosti, ak si vyhlasovateľ do uplynutia doby platnosti neuplatnil svoje 
nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny, alebo ak v dobe platnosti 
bankovej záruky nepožiadal navrhovateľa o predĺženie doby platnosti bankovej záruky 

7.5.5. Banková záruka musí byť predložená výhradne písomnou formou. Banková záruka 
zaslaná formou swiftovej správy nebude akceptovaná. 

7.5.6. Ostatné podmienky vzťahujúce sa k bankovej záruke 
Ak bankovú záruku poskytne zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej 
republiky, záručná listina vyhotovená zahraničnou bankou v štátnom jazyku krajiny sídla 
takejto banky musí byť zároveň doložená úradným prekladom do slovenského jazyka, 
okrem zábezpeky predloženej v českom jazyku. 
Navrhovateľ predloží ako súčasť predloženej ponuky „Čestné vyhlásenie o schopnosti 
predložiť požadovanú bankovú záruku“ v súlade s týmto bodom 7. 
Strany sa môžu dohodnúť, že namiesto poskytnutia vyššie uvedenej neodvolateľnej 
bankovej záruky bude akceptovateľná aj záruka materskej spoločnosti vo forme prijateľnej 
pre druhú stranu, rovnako ako aj iný typ záruky/zábezpeky prijateľnej pre obidve strany 
V prípade, ak sa vyhlasovateľ domnieva, že v súvislosti navrhovateľom alebo jej 
poskytovateľom úveru sa objavila nižšia miera úverovej schopnosti, navrhovateľ požaduje 
mať právo na základe písomného oznámenia požadovať, aby druhá strana poskytla alebo 
zvýšila sumu bankovej záruky alebo záruky materskej spoločnosti vo forme a sume 
prijateľnej pre navrhovateľa. Po potvrdení prijatia takéhoto písomného oznámenia 
navrhovateľ poskytne vyhlasovateľovi v lehote piatich (5) Pracovných dní požadovanú 
záruku plnenia. 
Záručné listiny budú navrhovateľovi vrátené najneskôr do desať (10) pracovných dní odo 
dňa ukončenia zmluvného vzťahu ak sa vyhlasovateľ a navrhovateľ nedohodnú inak. 



8. VYPRACOVANIE A PREDKLADANIE PONÚK 

8.1. Vypracovanie 

8.1.1. Navrhovateľ vypracuje ponuku na základe podkladov a informácií uvedených v týchto 
podmienkach súťaže 

8.1.2. Ponuka a tiež doklady v nej predložené musia byť predložené v slovenskom alebo 
českom jazyku. (v prípade iného jazyka sa požaduje úradne overený preklad). 

8.1.3. V prípade potreby objasniť podmienky výberu dodávateľa uvedené v súťažných 
podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých vyhlasovateľom, môže ktorýkoľvek 
z uchádzačov požiadať v písomnej forme – listom/e-mailom o ich vysvetlenie priamo 
u kontaktnej osoby na adrese:  
 
Slovenské elektrárne – energetické služby, s. r. o.,  Mlynské nivy 47,  Bratislava 821 
09 
Ing. Igor Ondrejovič 
tel.: 0910 673 395,  
e-mail :  igor.onderjovic@seas.sk 
 

8.1.4. Vysvetlenie súťažných podkladov pre ktoréhokoľvek uchádzača vyhlasovateľ oznámi 
najneskôr do dvoch (2) pracovných dní  od  doručenia  žiadosti  všetkým uchádzačom, ktorí 
si prevzali súťažné podklady. 

8.1.5. Za včas doručenú požiadavku uchádzača o vysvetlenie podľa bodu 8.1.3 sa považuje 
požiadavka doručená  v písomnej forme najneskôr do 11.12.2020 (vrátane). 

8.1.6. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia 
lehoty podľa bodu  8.4.11. 

8.1.7. Doplnenie a  zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe 
písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej alebo doručenej  osobne  uchádzačom  alebo 
osobou oprávnenou konať  za  uchádzača  na  adrese  vyhlasovateľa  uvedenej v bode  1 
a doručením novej  ponuky v lehote podľa bodu 8.4.11. 

8.1.8. Vyhlasovateľ si vyhradzujem právo na doplňujúce otázky na navrhovateľov ku všetkým 
častiam predloženej ponuky a overovať oprávnenosť osoby konať za uchádzača.   

8.2. Obsah ponuky 

Ponuka navrhovateľa musí byť rozdelená na tri samostatné a označené časti : 

 Dokladová časť 

 Cenová ponuka a modelový príklad 

 Návrh zmluvných dokumentov 
8.2.1 Dokladová časť : 

 musí obsahovať dokumenty v súlade s bodom 5 týchto podmienok súťaže, 

 podpísané Vyhlásenie o záväzku mlčanlivosti vo vzťahu k informáciám uvedeným v 
predloženej ponuke a podmienkam zmluvného vzťahu, 

 Čestné prehlásenie o schopnosti predložiť požadovanú bankovú záruku podľa bodu 7, 

 Krycí list ponuky v súlade s Prílohou č.3 a súpis požadovaných dokumentov ponuky 
v súlade s prílohou č.4. 

8.2.2 Cenová ponuka a modelový príklad: 

 cenová ponuka v súlade s Prílohou č.2 “Špecifikácia predmetu súťaže“, 

 modelový príklad výpočtu ceny. 
8.2.3 Návrh zmluvných dokumentov musí obsahovať tieto dokumenty: 

 Zmluvné dokumenty vypracované v súlade s podmienkami súťaže, ponukou a v súlade 
s platnou legislatívou pre oblasť predmetu súťaže. 

8.3. Navrhovateľ oprávnený predložiť ponuku 

8.3.1. Ponuku  môže predložiť uchádzač, ktorému boli poskytnuté súťažné podklady. 
8.3.2. Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči 

vyhlasovateľovi samostatne alebo skupina fyzických / právnických osôb vystupujúcich voči 
vyhlasovateľovi spoločne. 

8.3.3. Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické 
hnutie sa výberu dodávateľa nesmie zúčastniť. 
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8.3.4. Ak ponuku predloží právnická osoba uvedená v bode 8.3.3, nebude možné takúto ponuku  
zaradiť do vyhodnotenia a bude vylúčená z výberu dodávateľa. 

8.4. Spôsob, miesto a lehota na predloženie ponuky a platnosti ponuky 

8.4.4 Navrhovateľ predloží ponuku vypracovanú a skompletovanú v súlade s týmito 
podmienkami  súťaže v uzavretom obale podľa bodu 8.4.6 alebo 8.4.7 prostredníctvom 
poštovej zásielky alebo osobne na adresu vyhlasovateľa podľa bodu 1 týchto podmienok 
súťaže a v lehote na podávanie ponúk podľa bodu 8.4.11. 

8.4.5 Ponuka musí byť vyhotovená v listinnej forme - v dvoch vyhotoveniach - 1x originál a 1x 
kópia (pozostávajúca z jednotlivých samostatných nespojených strán, ktoré bude možné 
vložiť do automatického podávača skenera .  

8.4.6 V prípade, ak navrhovateľ predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je 
rozhodujúci deň doručenia ponuky vyhlasovateľovi. 

8.4.7 Pri osobnom  doručení ponuky  navrhovateľom,  vyhlasovateľ vydá navrhovateľovi 
potvrdenie o jej prevzatí  s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky. 

8.4.8 Ponuka  predložená  po uplynutí lehoty uvedenej v bode 8.4.11 bude navrhovateľovi 
vrátená neotvorená. 

8.4.9 Navrhovateľ vloží všetky časti ponuky do samostatnej nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť 
uzatvorená a označená nasledovnými údajmi: 

 adresa vyhlasovateľa uvedená v bode 1., 

 obchodné meno a sídlo navrhovateľa alebo miesto podnikania, 

 označenie  „VÝBER DODÁVATEĽA SEES-GAS-01-11/2020 - Dodávka zemného 
plynu  -  neotvárať !“, 

 kontaktná osoba vyhlasovateľa uvedená v bode 1. 
8.4.10 Doklady predložené v obálke musia byť originály alebo ich fotokópie v súlade s bodom 5 

a 9.1.  
8.4.11 Lehota na predkladanie ponúk je 18.12.2020 do 11:30 hod. Stránkové hodiny podateľne 

počas pracovných dní sú od 08:00 do 11:30 a od 12:00 do 16:00.  
8.4.12 Navrhovateľ je svojou ponukou viazaný do uplynutia lehoty na oznámenie o ukončení 

súťaže a neprijatia ponuky navrhovateľa v súlade s bodom 11. 
8.4.13 Vyhlasovateľ vylúči z obchodnej verejnej súťaže navrhovateľa, ktorý nesplnil požiadavky 

na navrhovateľov v bode 5 tejto obchodnej súťaže alebo ak zistí, že predložené doklady 
sú neplatné alebo neboli predložené všetky požadované dokumenty podľa týchto 
podmienok súťaže 

9. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK 

9.1. Vyhlasovateľ je oprávnený vybrať ponuku, ktorá mu najviac vyhovuje, pričom pri vyhodnocovaní 
ponúk bude zohľadňovať najmä nasledovné kritéria (tieto kritériá však pre vyhlasovateľa v 
zmysle ustanovenia § 286 ods. 2 Obchodného zákonníka nie sú záväzné):  

Por.č. Názov kritéria na hodnotenie ponuky 

1. Cena za celý predmet súťaže – váha 80% 

2. Zmluvné podmienky – váha 20% 

3. Referencie navrhovateľa 

9.2. Vyhlasovateľ bude hodnotiť cenu za jednotku predmetu výberu dodávateľa, zmluvu a konkrétne 
dojednania ako jeden celok. 

9.3. Základným kritériom účasti navrhovateľa v súťaži je veľkosť aktuálneho portfólia v dodávkach 
plynu na úrovni minimálne 1,0 TWh za kalendárny rok 2019. a poskytnuté referencie v súlade 
s bodom 5.4. 

10. OSTATNÉ PODMIENKY 

10.1. Po vyhodnotení ponúk je vyhlasovateľ oprávnený vyzvať navrhovateľa, ktorý sa umiestnil na 
prvom mieste, aby predložil originály listín, ktorými preukazoval splnenie podmienok 
stanovených týmito podmienkami súťaže a listiny, ktoré sa mali predložiť po ukončení súťaže 



(ak tak uvádzajú tieto podmienky súťaže). V prípade, že tento navrhovateľ nesplnil požiadavku 
podľa predchádzajúcej vety, bude zo súťaže vylúčený a na predloženie dokladov bude vyzvaný 
navrhovateľ, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí. Úspešným sa stane navrhovateľ, ktorý splnil 
požiadavky na technickú a odbornú spôsobilosť a predložil ponuku, ktorú vyhlasovateľ 
vyhodnotil ako najvýhodnejšiu. 

10.2. Navrhovateľ výslovne súhlasí s neodvolateľnosťou ponuky a viazanosťou zábezpeky ponuky 
v lehote viazanosti ponúk. 

10.3. Navrhovatelia nemajú právo na preplatenie nákladov súvisiacich s ich účasťou v súťaži. 
10.4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť, prípadne doplniť podmienky súťaže uvedené v týchto 

podmienkach súťaže. Prípadné zmeny alebo doplnenia súťažných podmienok budú zverejnené 
rovnakým spôsobom, akým bola táto súťaž vyhlásená. 

10.5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo túto súťaž zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu. Zrušenie sa 
zverejní rovnakým spôsobom, akým bola táto súťaž vyhlásená. 

10.6. Ostatné podmienky súťaže sú upravené v OVS_Všeobecné podmienky súťaže (ďalej len 
„VPS“), ktoré tvoria neoddeliteľnú Prílohu č. 1 týchto podmienok súťaže a sú k dispozícii na 

webovej stránke vyhlasovateľa na nasledovnej adrese: https://energetickesluzby.sk/verejne-
obchodne-sutaze/ 

10.7. Predloženie ponuky navrhovateľom bude zo strany vyhlasovateľa považované za potvrdenie 
navrhovateľa, že: 

10.7.1. súhlasí s týmito podmienkami súťaže, 
10.7.2. akceptuje VPS SE-ES, ktoré sú súčasťou týchto podmienok súťaže, 
10.7.3. všetky predložené doklady a údaje uvedené v jeho ponuke sú pravdivé a úplné, 
10.7.4. súhlasí s tým, že vyhlasovateľ v zmysle ustanovenia § 29 ods. 5 zákona číslo 250/2012 Z. 

z. o regulácii v sieťových odvetviach je povinný oznamovať určité údaje týkajúce sa tejto 
súťaže Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach. 

11. VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI A UZAVRETIE ZMLUVY 

11.1. Vyhlasovateľ písomne oznámi všetkým navrhovateľom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, 
výsledok vyhodnotenia ponúk. Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk je 4.1.2021. 
Úspešnému navrhovateľovi oznámi, že jeho ponuku prijíma v lehote do 8.1.2021. 
Neúspešnému navrhovateľovi oznámi, že jeho ponuku odmieta spolu s oznámením o ukončení 
súťaže v lehote do pätnástich (15) kalendárnych dní po oznámení výsledkov vyhodnotenia 
ponúk. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky. 

11.2. Vyhlasovateľ oznámi úspešnému navrhovateľovi, že jeho ponuku prijíma zaslaním písomného 
oznámenia o prijatí ponuky. Doručením oznámenia o prijatí ponuky sa zmluva považuje za 
uzavretú. Úspešný navrhovateľ je povinný poskytnúť vyhlasovateľovi riadnu súčinnosť potrebnú 
pre podpísanie zmluvy a splnenie všetkých ostatných podmienok na základe týchto podmienok 
súťaže. Vyhlasovateľ a úspešný navrhovateľ pristúpia k podpisu zmluvy jedným z nasledovných 
spôsobov: 

11.2.1. vyhlasovateľ doručí úspešnému navrhovateľovi podpísanú zmluvu v potrebnom počte 
rovnopisov, pričom úspešný navrhovateľ je povinný podpísať a doručiť vyhlasovateľovi zmluvu 
v potrebnom počte rovnopisov v lehote siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa, kedy mu zmluva 
bola doručená. Vyhlasovateľ doručí úspešnému navrhovateľovi zmluvu doplnenú o časti, ktoré 
boli pri vyhlásení súťaže v návrhu zmluvy úmyselne vynechané a doplní prílohy zmluvy, ktoré 
boli pri vyhlásení súťaže v návrhu zmluvy úmyselne vynechané. Okrem uvedených doplnkov je 
vyhlasovateľ oprávnený vykonať v zmluve formálne úpravy a úpravy, ktoré nemenia charakter 
ustanovení zmluvy ako boli uvedené v návrhu zmluvy, ktorý tvorí prílohu ponuky, alebo 

11.2.2. vyhlasovateľ môže vyzvať úspešného navrhovateľa na stretnutie, ktoré sa uskutoční po dohode 
s úspešným navrhovateľom v lehote do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa, kedy bola 
úspešnému navrhovateľovi doručená výzva na stretnutie. Ak sa vyhlasovateľ a úspešný 
navrhovateľ nedohodnú na termíne vzájomného stretnutia, má sa za to, že stretnutie sa 
uskutoční v piaty deň nasledujúci po dni, kedy bola úspešnému navrhovateľovi doručená výzva 
na stretnutie a to v sídle vyhlasovateľa o 14.00 hod. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť 
formu stretnutia na stretnutie vo virtuálnom prostredí prostredníctvom komunikačnej platformy 
prostredníctvom internetu, O spôsobe stretnutia bude vyhlasovateľ uchádzača vopred 
informovať. Ak siedmy deň pripadne na deň pracovného pokoja, stretnutie sa uskutoční 
v najbližší nasledujúci pracovný deň. Vyhlasovateľ na stretnutí predloží úspešnému 
navrhovateľovi na podpis zmluvu doplnenú o časti, ktoré boli pri vyhlásení súťaže v návrhu 
zmluvy úmyselne vynechané a doplní prílohy zmluvy, ktoré boli pri vyhlásení súťaže v návrhu 
zmluvy úmyselne vynechané, prípadne požiada úspešného navrhovateľa o súčinnosť, pri 
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doplnení uvedených častí zmluvy. Okrem uvedených doplnkov je vyhlasovateľ oprávnený 
vykonať v zmluve formálne úpravy a úpravy, ktoré nemenia charakter ustanovení zmluvy ako 
boli uvedené v návrhu zmluvy, ktorý tvorí prílohu ponuky a úpravy na ktorých sa s úspešným 
navrhovateľom výslovne dohodli. 

11.3. Nedoručenie zmluvy, nepodpísanie zmluvy, neposkytnutie potrebnej súčinnosti, v dôsledku 
ktorej nebude možné pristúpiť k podpisu zmluvy úspešným navrhovateľom sa považuje za 
porušenie týchto podmienok súťaže a za odstúpenie úspešného navrhovateľa od tejto súťaže 
a zmluvy bez nároku na vrátenie finančných prostriedkov zábezpeky v súlade s bodom 6. 
Vyhlasovateľ je oprávnený prijať ponuku navrhovateľa, ktorý sa v súťaži umiestnil ako ďalší 
v poradí a v takom prípade sa tento bude považovať za úspešného navrhovateľa. 

12. PRÍLOHY PODMIENOK SÚŤAŽE 

Neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok súťaže sú nasledovné prílohy: 
1. VPS - Všeobecné podmienky súťaže SE-ES 
2. Špecifikácia predmetu súťaže 
3. Krycí list ponuky 
4. Súpis požadovaných dokumentov predložených v ponuke navrhovateľa 

 


